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  خاموشی ها با دستور شرکت توانیر در هر استان اعمال می شود
قمـ  خبرنگارروزنامه اطالعات
  خاموشی ها بنا به دس���تور توانیر و بر اساس پیک مصرف در هر استان به صورت قطعی و تا 

کاهش مصرف برق توسط مشترکین و توزیع عادالنه تولید و مصرف ادامه خواهد یافت.
مداحی، معاون بهره برداری و دیس���پاچینگ اداره برق استان قم در نشست خبری با اصحاب 
رس���انه با اشاره به رشد فاحش مصرف برق در استان قم تصریح کرد: شرکت برق استان قم 
با ۵۴۷ هزار مشترک با پیک باری حدود ۷۵۰ مگاوات در سال گذشته و با رشد مصرف ۱۰ 
درصد در بازه ۱۰ ساله اخیر بوده است که این آمار به صورت متوسط اتفاق افتاده و در حالی 
است که رش���د کشوری مصرف برق حدود ۶ درصد بوده است. او افزود: رشد مصرف برق در 
استان قم با مقدار فاحشی از رشد متوسط کشوری فاصله دارد که نشان می دهد همشهریان 

عزیز باید در بحث مدیریت مصرف بیشتر توجه کنند.
وی تاکید کرد: با توجه به آماری که مراجع مربوطه درخصوص بارندگی ها اعالم می کنند ۲۶ 
درصد کاهش منابع آب داش���تیم که ۹۰۰۰ مگاوات از تولید ۵۵ هزار مگاواتی کشور نیز از 
نیروگاه های برق آبی تامین می ش���د که امسال به دلیل کمبود آب ۵۰۰۰ مگاوات در شبکه 

ايران زمين

معرفی قهرمانان مسابقات بانوان 
کیوکوشین کار ایران در تهران 

مس���ابقات قهرمانی کش���ور ویژه بانوان 
کیوکوشین کار ایران با معرفی قهرمانان 
این رشته رزمی در تهران به پایان رسید. 

در جریان این مس���ابقات که در مجموعه 
ورزش���ی ش���هید کبکانیان برگزار شد، 
»عس���ل معصوم« مق���ام اول رقابت در 
کمیته وزن ۴۰-  در رده سنی نوجوانان 
کمربند نارنجی آبی را کسب کرد و مدال 

طال را به گردن آویخت. 
همچنین » امیر س���االر معصوم« شرکت 
کننده دیگر، با شکس���ت حریفان، روی 
سکوی اول مسابقات کمیته وزن۲۰- در 
رده سنی خردساالن کمربند نارنجی آبی 
ایس���تاد و مدال طالی مسابقات را از آن 

خود کرد.  
بنا به این گزارش در پایان مسابقات، این 
خواهر و برادر احکام قهرمانی ش���ان را 

دریافت کردند.

 مسابقه والیبال مهندسان نظام
  نقده وارومیه

دربازی دوس���تانه که در سالن خرمشهر ناحیه 
یک آموزش وپرورش ارومیه برگزار گردید تیم 
میزبان توانست درسه ست برمهمان خود غلبه 

نماید. 
درتی���م والیبال نظ���ام مهندس���ی ارومیه: 
ایس���تاده از راس���ت بهمن رضای���ی )مربی( 
جعفری،احدقنبری،حس���ین  محس���ن 
مهران  پیتان(،حسین هاش���می، سلیمی)کا
اس���کندری، رضاضرغ���ام وعل���ی عل���ی 
اکبری)داور(.نشس���ته ازراس���ت: ابراهی���م 
 ، ی عس���گر حید تو ، ) و لیبر ( لهی ا عبد
وحیدملکی،سعیدولی نژاد،رامین فصیح،ایرج 
قنبری دیده می ش���وند. هماهنگی مس���ابقه 

مهندس مرادزاده مسئول ورزش و اکبرپور. 

»مادرم کجاست« در اصفهان ساخته شد
تصویر برداری فیلم مادر کجاس���ت به کارگردانی و تهیه 
کنندگي  حسین بخشی در اصفهان  به پایان رسید. داستان 
این فیلم در مورد دختری اس���ت که مادر خود را از دست 
داده  ولی هنوز باور ندارد وسر کوچه وخیابان دنبال مادرش 
مي گردد... عوامل  این فیلم عبارتن���د از: بازیگران: یگانه 
نوروزی، تصویر ب���ردار: فاطمه نوروزی، مدیر تولید: احمد 
خداپرس���ت، صدابردار: رحیم کاظمی، منشی صحنه: رویا 

رضایی وبا تشکر از حسن نقیان وخانواده قاسمی. 

کمبود داریم که به این چالش اتفاقات صنعت برق به ویژه در زمان پیک و صدمه به ادوات آن 
را نیز باید اضافه کرد که این عوامل موجب فش���ار بیش از حد به صنعت برق و خاموشی های 
ادامه دار شده است. مداحی یاد آور شد: از نظر مصرف ۳۳ درصد انرژی در مشترکین خانگی 

و ۳۰ درصد در صنعت مصرف می شود. 
وی اضافه کرد: پیک ش���بکه سراسری برق حدود ۵۷ هزار مگاوات است که استفاده بیش از 

آن منجر به خاموشی می شود.
معاون دیس���پاچینگ اداره برق استان قم در ادامه با اشاره به اقداماتی که شرکت توزیع برق 
با توجه به بحران به وجود آمده انجام داده پاسخگویی سامانه ۱۲۱ سخن گفت و مقدار ورودی 

تماس ها را در مواقع خاموشي ها بسیار باال دانست.
مداحی گفت: اکیپ های اجرایی و عملیاتی برق استان قم نیز از ۸ اکیپ به ۱۲ اکیپ افزایش 
یافته است که ۲۰ اکیپ موجود در شهر از قبل مشغول به رفع خاموشی های اتفاقی هستند. 
معاون بهره برداری اداره برق قم با اش���اره به برنامه هایی که برای جلوگیری از خاموشی ها و 
خس���ارات احتمالی به وسایل منزل می تواند ایجاد کند، از مردم خواست در مواقع قطع برق 
همه وسایل را از مدار خارج کنند تا بار اضافه هنگام وصل برق موجب آسیب بیشتر به صنعت 
برق استان و سایر وسایل مشترکان نش���ود. مداحی در پایان با اشاره به دستور توانیر برای 
خاموشی ها به هر شهر با توجه به پیک مصرف آن از تولید ۳۵۰ کیلووات انرژی خورشیدی 
در اس���تان قم خبرداد و از همه مردم خواست با مدیریت مصرف بتوانند بحران به وجود آمده 

را رفع و در رشد و توسعه استان همکاری کنند. 


